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 حشكٍم يجهظ انكهٍت

 2021/2022نهعبو انجبيعً انجذٌذ 
 ــــــــــــــ

 سئٍغب̋  أعخبر بمغى انمبَىٌ انًذًَ -عًٍذ انكهٍت د / يصطفى أدًذ يصطفى أبى عًشو .انغٍذ أ

 

 وعضىٌت وكالء انكهٍت : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .د / يذدج يذًذ عبذ انعضٌض ئبشاهٍى وكٍم انكهٍت نشئىٌ خذيت انًجخًع وحًٍُت انبٍئت .انغٍذ أ -1

  .ووكٍم انكهٍت نهذساعبث انعهٍب وانبذىد  -ذ انشدًٍ انشٍخ أعخبر انمبَىٌ انًذًَ د / سيضي سشبد عب.انغٍذ أ -2

ووكٍتم انكهٍتت نشتئىٌ  -د /  دغٍ يذًذ يذًذ أدًذ بىدي األعتخبر وسئتٍظ لغتى انشتشٌعت ايعتاليٍت .انغٍذ أ -3

 .انخعهٍى وانطالة 

 

 سؤعبء األلغبو انعهًٍت :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .د / عًٍذ انكهٍت وانمبئى بخغٍٍش أعًبل سئٍظ لغى انمبَىٌ انذونً انخبص .أانغٍذ  -1

  .د / عًٍذ انكهٍت وانمبئى بخغٍٍش أعًبل يجهظ لغى فهغفت انمبَىٌ وحبسٌخه .انغٍذ أ -2

 .د / يذًذ ئبشاهٍى عهً يىعى أعخبر وسئٍظ لغى انمبَىٌ انخجبسي .انغٍذ أ -3

 ولبئى بأعًبل سئٍظ لغى انششٌعت ايعاليٍتد / دغٍ يذًذ يذًذ أدًذ أعخبر .انغٍذ أ -4

  .د / يصطفى أدًذ فإاد أعخبر يخفشغ ولبئى بأعببء يهبو يجهظ لغى انمبَىٌ انذونً انعبو .انغٍذ أ -5

 .د / َبٍهت ئعًبعٍم سعالٌ أعخبر يخفشغ ولبئى بأعًبل سئٍظ لغى انمبَىٌ انًذًَ .انغٍذة أ -6

 .ٍظ يجهظ لغى انمبَىٌ انجُبئً د / يذًىد أدًذ طه أعخبر يخفشغ وسئ.انغٍذ أ -7

د / عبتتذ انهتتبدي يذًتتذ يمبتتم أعتتخبر يخفتتشغ ولتتبئى بأعبتتبء يهتتبو يجهتتظ لغتتى انخشتتشٌعبث ا لخصتتبدٌت .انغتتٍذ أ -8

  .وانًبنٍت 

 .د / أدًذ صذلً يذًىد بخٍج أعخبر يخفشغ ولبئى بأعببء يهبو يجهظ لغى لبَىٌ انًشافعبث .انغٍذ أ -9

  .د / أًٌٍ يذًذ عبذ انذًٍذ أعخبر يغبعذ ولبئى بأعًبل سئٍظ يجهظ لغى انمبَىٌ انعبو .انغٍذ أ -.1

 

 خًغت أعبحزة يًٍ   ٌخًخعىٌ ببنعضىٌت ) ج ( : 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ايعاليٍت  د / صكً صكً دغٍٍ صٌذاٌ أعخبر بمغى انششٌعت.انغٍذ أ -1

 :  أعخبر يٍ كم لغى

  .د / أششف عبذ انشاصق ئبشاهٍى وٌخ أعخبر بمغى انششٌعت ايعاليٍت .انغٍذ أ -1

  .د / عًشو فإاد بشكبث أعخبر يخفشغ بمغى انمبَىٌ انعبو .انغٍذ أ -2

   .د / دغٍٍ فخذً عثًبٌ أعخبر يخفشغ بمغى انمبَىٌ انخجبسي  .انغٍذ أ -3

 ٍ انذٌٍ أعخبر يخفشغ بمغى انخششٌعبث ا لخصبدٌت وانًبنٍت د / صالح يذًذ صٌ.انغٍذ أ -4

 :  أعخبر يغبعذ ويذسط

  .د / عبيً يذًذ عبذ انعبل األعخبر انًغبعذ بمغى انمبَىٌ انذونً انعبو ألذو األعبحزة انًغبعذٌٍ .انغٍذ أ -1

ببنكهٍتتت ألتتذو  انغتتٍذة د / دغتتًُ أدًتتذ حىفٍتتك عبتتذ انُبتتً انًتتذسط بمغتتى انخشتتشٌعبث ا لخصتتبدٌت وانًبنٍتتت -2

   .انًذسعٍٍ 

 

 انفمشة ) هـ ( : 

 ــــــــــــــــــ

  .انغٍذ األعخبر انًغخشبس / أششف عبذ انذفٍظ عٍبد سئٍظ اعخئُبف بًذكًت اعخئُبف ايعكُذسٌت  -1

   .انغٍذ د / بهٍػ دًذي يذًىد انخٍبط يذٌش ودذة ضًبٌ انجىدة ببنكهٍت  -2

 سئٍظ انمغى                                                                                                       

 

 

 ٌعخًذ ،                                                                                          

 ــــت عًٍذ انكهٍـ                                                                                    

 

 د / يصطفى أدًذ يصطفى أبى عًشو (.) أ                                                                 
 


